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Výzva na predloženie ponuky 

(ďalej len „výzva“) 

 

 

Mesto Dunajská Streda, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 

ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v 

Dunajskej Strede – Stavebné práce“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov:   Mesto Dunajská Streda 

Sídlo:    Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

Štatutárny zástupca:  JUDr. Zoltán Hájos – primátor mesta Dunajská Streda 

IČO:    00305383  

DIČ:    2021129968 

IČ DPH:   nie je platcom DPH 

Tel.:    +421 (031) 590 3911 

E-mail:   primator@dunstreda.eu, priska.papayova@dunstreda.eu  

Internetová stránka:  http://dunstreda.sk/ 

         

2. Názov predmetu zákazky: 

„Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v 

Dunajskej Strede – Stavebné práce“ 

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný kód CPV: 45000000-7 

 

mailto:primator@dunstreda.eu
mailto:priska.papayova@dunstreda.eu
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4. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská 

cesta 870, Komárno 945 01 

 

5. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Rudolf Horváth – splnomocnená osoba 

na výkon VO 

 

6. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je Zriadenie bezpečných dopravných 

koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede, a to: 

Časť B: Doplnkový cyklistický mobiliár, 

Druh zákazky: Stavebné práce 

Číslo zmluvy NFP: IROP-Z-302011G465-122-15 

 

7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo podľa obchodného zákonníka 

 

8. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky 

je Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej 

Strede, a to: 

Časť B: Doplnkový cyklistický mobiliár, 

Časť B rieši osadenie krytých cyklistických prístreškov „CYKLOSAFE LITE“ typ V1 

a cyklistických stojanov „R12“ na území mesta Dunajská Streda. v rámci Operačného 

programu: Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os: 1 – Bezpečná a 

ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a 

prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na 

celkovom počte prepravených osôb, s názvom projektu: Zriadenie bezpečných 

dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede.  

Projektová dokumentácia je prílohou súťažných podkladov 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky:  78 636,61 EUR bez DPH  

 

10. Obhliadka 

Verejný obstarávateľ doporučuje obhliadku miesta. 

Kontaktná osoba: uvedená v bode 21 výzvy 
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11. Miesto dodania predmetu zákazky: k.u. Mesta Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, Trnavský samosprávny kraj, SR 

 

12. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 6  

mesiacov od termínu určeného Objednávateľom jednostranným písomným vyhlásením 

adresovaným Zhotoviteľovi  

 

13. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú prílohou 

výzvy na predkladanie ponúk 

 

14. Financovanie predmetu zákazky: Z Operačného programu: Integrovaný regionálny 

operačný program,  Číslo zmluvy NFP: IROP-Z-302011G465-122-15 

 

15. Lehota na predloženie ponuky: 31. 01. 2018, 11:00, miesto na predloženie ponuky 

podľa bodu 4 

 

16. Spôsob predloženia ponuky: poštou, kuriérom, osobne 

 

a) Na obálke musí byť jednoznačne označený:  

• názov uchádzača  

• názov verejného obstarávateľa  

• názov zákazky 

• označenie „SÚŤAŽ-neotvárať“. 

 

  

b) Ekvivalentné riešenie - V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo 

miesto pôvodu alebo výroby, obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, 

zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto 

podmienok:  

•  ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové 

parametre,  

•  uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam 

ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných 

položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný 
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názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v 

takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, 

či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je 

ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov.  

c) Variantné riešenie - neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou 

ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia 

a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Ak súčasťou ponuky bude viac 

riešení a nebude zrejmé, ktoré riešenie je základná ponuka a ktoré je variantné riešenie, 

takáto ponuka bude zo súťaže vylúčená.  

 

 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH Návrhu na plnenie kritérií (príloha č. 1) 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena 

za poskytnutie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným 

obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. 

 

- Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej 

v slovenskom jazyku v uzavretej obálke. Uchádzačom sa neumožňuje predkladať 

variantné riešenie. Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo 

verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť 

predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. 

do slovenského jazyka (Neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. 

V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, tzn. v českom jazyku).  

 

Spôsob určenia ceny 

- Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v 

ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (eur).  

- Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, 

výdavkov a príjmov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa zákon o cenách vykonáva.  

- Navrhovaná cena musí obsahovať cenu, ktorá zohľadní požiadavky na predmet 

zákazky, ktoré sú uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky. Do celkovej ceny za 

predmet zákazky je možné započítať len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný 

zisk podľa § 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

- Navrhovaná cena bude určená ako cena maximálna. Všetky navrhované ceny uvádza 

uchádzač maximálne na dve desatinné miesta.  

- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení:  
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 navrhovaná cena bez DPH  

 sadzba DPH a výška DPH  

 navrhovaná cena vrátane DPH. 

-  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že 

nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

-  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania. 

 

 

Za kompletnú cenovú ponuku sa považuje vyplnený návrh na plnenie kritérií Príloha č. 

1, Príloha č.2 – „Podmienky využitia subdodávateľov v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní 343/2015 Z.z.“, Príloha č. 3 – „Návrh Zmluvy o dielo“, Príloha č. 5 – 

„nacenený Výkaz výmer“, opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym orgánom 

organizácie a doklady preukazujúce splnenie nasledovných podmienok účasti:  

 

 

§ 32 Osobné postavenie 

 

1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 

orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 

poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie 

príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 

zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej 

skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem 

účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková 

podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a 

verejnej dražbe, 

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov 

na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu, 

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu,  

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v 

likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 

alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
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e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu, 

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany 

životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných 

predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré 

dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

Na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia, verejný 

obstarávateľ vyžaduje doklady v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

2) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie 

starším ako tri mesiace, 

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším 

ako tri mesiace, 

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

 

Plnenie podmienok účasti preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 

resp. ods. 4. a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo podľa § 152 zákona o 

verejnom obstarávaní alebo podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 

obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa 

osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných 

podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 

preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 

zabezpečiť. 

Zdôvodnenie: uvedené podmienky sú stanovené zákonom o verejnom obstarávaní. 
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§ 33 Finančné a ekonomické postavenie 

Nevyžaduje sa 

 

§ 34 Technická alebo odborná spôsobilosť 

 

5) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa Technickej alebo odbornej spôsobilosti: 

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za 

predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, 

miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o 

uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác 

podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je 

referencia, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 

dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k 

dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným 

dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého 

boli uskutočnené. 

 

6) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 5: 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že za 

predchádzajúcich 5 rokov realizoval min. 1 dodávku v oblasti predmetu zákazky, 

rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, v celkovom objeme 

vyššom ako 30 000,00 Eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.  

 

Zdôvodnenie: Verejný obstarávateľ požadovaním splnenia určenej podmienky účasti 

skúma schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky. Uchádzač musí 

preukázať skutočnosť, že uchádzač má praktické skúsenosti s realizáciou plnenia 

rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky, a teda 

schopnosť uchádzača poskytovať odborné plnenie predmetu zákazky na požadovanej 

kvalitatívnej úrovni. 

Minimálna požadovaná úroveň referencií je vzhľadom na predpokladanú výšku 

zákazky primeraná. 
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7) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 zákona v rozsahu a platnosti 

ZVO 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie 

a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci 

sa na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému 

manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. 

Platný certifikát zvárania oceľových konštrukcií a súčastí strojov vydaný nezávislou 

inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže preverenie systému kvality zváračskej 

prevádzky. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva 

kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu, manažérstva vydaný nezávislou 

inštitúciou alebo iný rovnocenný doklad/ certifikát. 

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ skúma schopnosť uchádzača zabezpečiť kvalitu 

spojenú s realizáciou predmetu zákazky na základe obecne akceptovaných štandardov. 

Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky , uchádzač 

musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri realizácii predmetu 

zákazky, prostredníctvom ktorých garantuje projektové parametre a životnosť diela. 

 

18. Otváranie ponúk:  Premier Consulting EU, s.r.o. 

Hadovská cesta 870 

Komárno 945 01,  

Dňa: 31. 01. 2018, 13:00 

   Otváranie obálok je verejné! 

 

19. Postup pri otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen 

štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk 

preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského 

oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba - podnikateľ), resp. 

výpisu z obchodného registra (právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - 

podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Poverený zástupca uchádzača sa preukáže 

preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského 

oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného 

registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na 

zastupovanie. 
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20. Lehota viazanosti ponúk: 31.07.2018 

  

21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Ing. Rudolf Horváth – splnomocnená osoba na výkon VO, mobil: + 421 918 849 863,     

e-mail: horvath@eurofondy.sk 

Ing. Priska Pápayová - MsÚ Dunajská Streda, Referát verejného obstarávania, 

rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 

mobil: +421 918 591 017, e-mail: priska.papayova@dunstreda.eu 

 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- nebude predložená žiadna ponuka, 

- žiadny uchádzač nesplní podmienky účasti, 

- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

A. Všetkým uchádzačom bude oznámená úspešnosť / neúspešnosť ich 

predloženej ponuky. Úspešného uchádzača vyzve verejný obstarávateľ na 

predloženie Zmluvy. 

  

B. Na predmet Zmluvy bude uchádzačovi poskytnutý NFP zo zdrojov EÚ/ŠR, 

preto sa víťazný uchádzač zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s predmetom zmluvy počas obdobia, ktoré stanoví poskytovateľ NFP. 

 

 

S úctou,  

 

V Dunajskej Strede, dňa 18.01.2018        v.r. 

.......................................................                   

JUDr. Zoltán Hájos   

primátor mesta Dunajská Streda 

mailto:horvath@eurofondy.sk
mailto:priska.papayova@dunstreda.eu
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Prílohy:  

 

Príloha č.1 – „Návrh na plnenie kritérií“   

Príloha č.2 – „Podmienky využitia subdodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní     

                       343/2015 Z.z.“ 

Príloha č.3 – „Návrh Zmluvy o dielo“ 

Príloha č.4 – „Projektová dokumentácia“ 

Príloha č.5 – „Výkaz výmer“  

Príloha č.6 – „Jednotný európsky dokument“ v editovateľnej forme je možné stiahnuť z  

webového sídla UVO na: 

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-

dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.  

Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: 

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ 

požaduje aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou 

oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne 

splnomocnenou osobou. 

 

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

